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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan 

rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik dan tepat pada 

waktunya. 

Penulis tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih pada para 

pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, yang 

diantaranya adalah : 

1. Penulis sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT, karena 

berkat ridho dan kuasa-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan 

ini dengan baik. 

2. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wismar ‘Ain 

Marzuki, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah begitu baik dan 

sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. 

3. Bapak Wasis Susetyo, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul. 

4. Ibu Nur Hayani, S.H. selaku Ka. Program Kekhususan Praktisi Hukum. 

5. Bapak Henry Arianto, S.H., M.H. selaku Dosen mata kuliah Metode 

Penulisan Hukum. 

6. Tidak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh 

Dosen Program Kekhususan Praktisi Hukum maupun Dosen-dosen 
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lainnya yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu penetahuan yang 

sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis. 

7. Kedua Orang Tua Tercinta yaitu Taufik Alamsyah dan Diana 

Angkuna yang selalu memberikan dukungan dan do’a selama penulis 

menjalani masa kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan baik. Serta kesabarannya dalam menghadapi penulis selama 

menyelesaikan penulisan ini.  

8. Kakak Tercinta Andhika Nata yang tak pernah lelah menemani dan 

memberikan semangat serta masukan kepada penulis selama 

menyelesaikan penulisan ini. 

9. Seseorang yang spesial bagi Penulis, Manda Maulani. Terima kasih atas 

doa dan perubahan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis 

memiliki motivasi lebih serta fokus dalam menyelesaikan penulisan ini. 

10. Teman-teman di Angkatan 2007, Ruben, Imam, Tedy, Ferdinan, Wawan, 

Nico, Irawan, Ateng, Paulus, Parulian, Bewok, Anne, Mas’ud, Carly, Joy, 

Hebby, Andrian FS, Faisal Alatas, Boyke, Riken, Bayu, Tito dan semua 

angkatan 2007 yang tidak mungkin dapat disebutkan satu-persatu. 

11. Sahabat Sejati Penulis, Balon, Yavo, Hem2, Agus, dan Obet yang telah 

membantu penulis dan selalu memberikan semangat serta memotivasi 

penulis dalam penyelesaian penulisan ini. 
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12. Sahabat Penulis, Heriyanto, Labib Ramidz Abdullah yang telah bersedia 

meminjamkan laptopnya dan menampung penulis di rumahnya selama 

penulis menyelesaikan penulisan ini. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis uraikan satu persatu terima kasih 

atas bantuannya selama ini. 

 

 

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini sangat jauh dari 

kesempurnaan karena penulis mempunyai keterbatasan bahan dan kemampuan 

untuk dapat menyelesaikan penulisan ini dengan sempurna. Maka penulis sangat 

mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dan dapat bermanfaat 

bagi penulis dan para pembaca. 

Penulis sangat berharap penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

penulis dan para pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

   Penulis, 

 

 

        Rienaldy Nata 
 


